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W numerze: Drodzy Czytelnicy
W tygodniu œwi¹tecznym Tygodnik
Œl¹sko-D¹browski nie uka¿e siê,
dlatego zapraszamy do lektury

kolejnego numeru tu¿ po Nowym Roku.
Wszystkim naszym Czytelnikom

¿yczymy wspania³ych, up³ywaj¹j¹cych
w spokojnej i rodzinnej atmosferze

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz mnóstwa sukcesów

w nadchodz¹cych 2008 roku.

Redakcja Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego

Porozumienie albo strajk
40 tys. górników ze
wszystkich kopalñ i
zak³adów górniczych
Kompanii Wêglowej
wziê³o udzia³ w 24-
godzinnym strajku
ostrzegawczym. Pra-
cowa³y tylko kopal-
niane s³u¿by utrzy-

mania ruchu. Protest przebiega³ spokojnie, za³ogi uczest-
niczy³y w masówkach.
Jeszcze w tym tygodniu miêdzyzwi¹zkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy podejmie decyzjê dotycz¹c¹ og³osze-
nia terminu rozpoczêcia strajku generalnego w Kompanii
Wêglowej.

Czytaj na stronie 5

W 26 lat po pacyfi-
kacji kopalni „Wu-
jek” blisko tysi¹c
osób uczci³o pamiêæ
9 poleg³ych wtedy
górników. Uczestni-
cy tamtych wydarzeñ
i rodziny zabitych za-

apelowali o powo³anie trybuna³u sprawiedliwoœci, który
os¹dzi³by twórców stanu wojennego.
W apelu, odczytanym pod Pomnikiem-Krzy¿em przez ran-
nego w grudniu 1981 r. Stanis³awa P³atka, jego sygnata-
riusze zwrócili siê do ministra sprawiedliwoœci o powo³a-
nie trybuna³u dla os¹dzenia spraw stanu wojennego z grud-
nia 1981 roku.

Czytaj na stronie 4

Os¹dziæ twórców
stanu wojennego
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Sytuacja staje siê dramatyczna - je-
œli Polki nie zaczn¹ wracaæ z emigra-
cji, mo¿e siê zawaliæ nasz system spo-
³eczny. Bo to nasze panie opiekuj¹ siê
dzieæmi i osobami starszymi.

Wed³ug danych Komisji Europej-
skiej kobiety stanowi¹ ponad po³owê
z dwóch milionów Polaków pracuj¹-
cych za granic¹. Najnowszy raport
UNDP - Programu Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju przygotowany
we wspó³pracy z London School of
Economics "Development & Transi-
tion" jasno zauwa¿a: emigracja ponad
miliona Polek w ci¹gu ostatnich trzech
lat to nie tylko kwestia gospodarcza,
to zagro¿enie demograficzne dla na-
szego spo³eczeñstwa.

- Powstaje luka w wype³nianiu przez
kobiety nieodp³atnych zadañ opiekuñ-
czo-pielêgnacyjnych w rodzinach
wobec dzieci oraz osób starszych, sta-
nowi¹cych gwarancjê równowagi spo-
³ecznej - pisze autorka raportu Angela
Coyle.

- Do tej pory wszyscy najbardziej
baliœmy siê drena¿u mózgów, czyli
odp³ywu fachowców, ale równie nie-
pokoj¹ce jest zjawisko drena¿u opieki
- zauwa¿a demograf profesor Irena
Kotowska z Komitetu Prognoz PAN.
- Ucieczka kilkuset tysiêcy kobiet w

wieku 20-40 lat, a w³aœnie te najczê-
œciej decyduj¹ siê na wyjazd, niesie za
sob¹ powa¿ne zagro¿enia.

Efekt: w Polsce na tysi¹c mieszkañ-
ców przypada tylko piêæ pielêgniarek
(wg norm Œwiatowej Organizacji
Zdrowia powinno byæ dwa razy wiê-
cej). - S¹ szpitale, w których 60 pa-
cjentami opiekuje siê zaledwie jedna
pielêgniarka - zauwa¿a Dorota Gar-
dias, szefowa Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Nie lepiej jest wœród nauczycieli. Ten
mocno sfeminizowany zawód - na
1000 nauczycieli blisko 900 to kobie-
ty - te¿ zaczyna cierpieæ na braki ka-
drowe. - Codziennie s³yszê o przynaj-
mniej jednej nauczycielce, która zde-
cydowa³a siê na emigracjê - opowiada
Magdalena Kaszulanis, rzecznik
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Ale najtrudniejsze wyzwanie czeka
Polskê w kwestii opieki nad osobami
starszymi. Ju¿ dziœ s¹ miejscowoœci na
Œl¹sku i Mazurach, gdzie w domach
pozostali sami starzej¹cy siê rodzice,
którymi nie ma siê kto opiekowaæ. A
polskie spo³eczeñstwo szybko siê sta-
rzeje. Zgodnie z prognozami demogra-
ficznymi w 2020 r. co 20. Polak bê-
dzie w wieku emerytalnym.

BT Jastrzêbie Zdrój
10 grudnia w Domu Pomocy Spo-

³ecznej w Gorzycach odby³y siê wy-
bory uzupe³niaj¹ce do Komisji Rewi-
zyjnej. Dzieñ póŸniej sk³ad Komisji
Zak³adowej uzupe³nili zwi¹zkowcy ze
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Nowa".
Przewodnicz¹cym "S" zosta³ Dariusz
Kraœniewski.

***
12 grudnia cz³onkowie "S" ze Spó³-

ki Energetycznej "Jastrzêbie" uczest-
niczyli w spotkaniu op³atkowym. 14
grudnia spotkanie op³atkowe zorgani-
zowane zosta³o przez "Solidarnoœæ"
Przedsiêbiorstwa Transportu Kolejo-
wego i Gospodarki Kamieniem. Prze-
wodnicz¹cy organizacji zwi¹zkowych
z obszaru dzia³ania BT prze³amali siê
op³atkiem 17 grudnia. Goœciem spo-
tkania zorganizowanego w siedzibie
biura by³ wiceprzewodnicz¹cy ZR
Ryszard Drabek. Natomiast 18 grud-
nia tradycyjny op³atek zorganizowa-
ny zosta³ w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2.

BT Pszczyna
Organizacje skupione w Terenowej

Sekcji Miasta Czechowice-Dziedzice
wysz³y z inicjatyw¹ nazwania nowe-
go ronda w Czechowicach Dziedzi-
cach Rondem "Solidarnoœci". - Fakt
istnienia ruchu spo³ecznego "Solidar-
noœæ" by³ jednym z najwiêkszych wy-
darzeñ w historii naszego narodu (...).
Niech nazwa ronda bêdzie pomnikiem
bohaterstwa i odwagi (...) niech bêdzie
wspomnieniem tych, którzy byli repre-
sjonowani i ginêli w walce o (...) nie-
podleg³¹ Polskê - tak zwi¹zkowcy uza-
sadnili wniosek skierowany do Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej.

- Inicjatywa spotka³a siê z przychyl-
noœci¹ w³adz, ale na ostateczne decy-
zje trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ -
mówi kieruj¹ca BT Katarzyna Mi-
toraj.

***
13 grudnia cz³onkowie "S" Walcow-

ni "Dziedzice" wziêli udzia³ w spotka-
niu op³atkowym. Wœród zaproszonych
goœci byli m.in. pose³ Stanis³aw
Szwed, radny powiatu Stanis³aw Piê-
ta, radny miasta Krzysztof Szczypka
oraz przedstawiciele Zarz¹du Regio-
nu i pracodawcy.

- Poza tradycyjnymi ¿yczeniami i
poczêstunkiem omówiono sprawy
zwi¹zane z przysz³oœci¹ zak³adu i bie-
¿¹ce wydarzenia miejskie - opowiada
Katarzyna Mitoraj.

Natomiast 17 grudnia spotkanie
œwi¹teczne zorganizowane zosta³o w
BT w Pszczynie. W jego trakcie zwi¹z-
kowcy z Pszczyny, ¯or i Czechowic
Dziedzic prze³amali siê op³atkiem i
z³o¿yli sobie ¿yczenia. Ka¿da organi-
zacji zwi¹zkowa otrzyma³a kartkê
œwi¹teczn¹ z ¿yczeniami wykonan¹
przez wychowanków Domu Dziecka
w Pszczynie.

BT Zabrze
6 grudnia w Zarz¹dzie Regionu za-

rejestrowana zosta³a nowa Zak³adowa
Organizacja Zwi¹zkowa Domu Mu-
zyki i Tañca w Zabrzu. Dziesiêciooso-
bowy organ za³o¿ycielski reprezentuj¹:
Krzysztof P¹czkowski, Ewa Rossa i
Katarzyna Kleczka. W³adze tymcza-
sowe chc¹ jak najszybciej dokonaæ na-

boru cz³onków Zwi¹zku do organiza-
cji i wybraæ w³adze.

BT Tychy
Ukaza³o siê dwup³ytowe wydaw-

nictwo dokumentuj¹ce zesz³oroczne
uroczystoœci æwieræwiecza strajku w
KWK "Piast" - najd³u¿szego protestu
stanu wojennego i najd³u¿szego pod-
ziemnego strajku w powojennej histo-
rii polskiego górnictwa. Pamiêæ tam-
tych czasów przywo³ywano te¿ pod-
czas rocznicowej mszy w koœciele œw.
Barbary w Bieruniu.

BT Zawiercie
Wykonany 26 lat temu z wiêzienne-

go chleba krzy¿ przyniós³ na op³atko-
we spotkanie zawierciañskiej "Solidar-
noœci" Jerzy Grzebieluch, internowa-
ny w grudniu 1981 roku przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Wojewódzkiego "Solidar-
noœci" Rolników Indywidualnych.

- Krzy¿ podczas pierwszego Bo¿e-
go Narodzenia w czasie stanu wojen-
nego wykona³ siedz¹cy razem ze mn¹
jeden ze zwi¹zkowców z kopalni "Wu-
jek". PóŸniej ten krzy¿ poœwiêci³ bi-
skup katowicki Herbert Bednorz -
wspomina Jerzy Grzebieluch. - Mo-
dlitwa oraz ten prosty krucyfiks z wiê-
ziennego chleba pozwala³ nam prze-
¿yæ  d³ugie miesi¹ce internowania.

Przerwane wprowadzeniem stanu
wojennego pierwszy okres legalnej
dzia³alnoœci "S" podczas wigilijnej
wieczerzy wspominali tak¿e inni prze-
wodnicz¹cy komisji zak³adowych z
1981 roku.

- Takie spotkanie to nie tylko okazja
do z³o¿enia ¿yczeñ œwi¹tecznych i no-
worocznych oraz lekcja zwi¹zkowej
historii. To równie¿ mo¿liwoœæ podziê-
kowania najaktywniejszym zwi¹z-
kowcom za rok ciê¿kiej pracy - doda-
je Ma³gorzata Benc, szefowa zawier-
ciañskiego Biura Terenowego.

A wyzwañ i problemów w minio-
nym roku nie brakowa³o. Walczono za-
równo o wzrost p³ac, przestrzeganie
praw pracowniczych, jak i broniono
miejsc pracy. Obecnie z planami "re-
strukturyzacji upad³oœciowej"  walczy
Miros³awa Juñczyk, przewodnicz¹-
ca "Solidarnoœci" FUM Porêba, spó³-
ki której wiêkszoœciowym udzia³ow-
cem jest Skarb Pañstwa.

***
Przy stole, na którym nie brakowa³o

wigilijnych potraw spotkali siê na tra-
dycyjnym op³atku zwi¹zkowcy z za-
wierciañskiej "Solidarnoœci" Ochrony
Zdrowia. £ami¹c siê op³atkiem ¿yczo-
no sobie spokojnej pracy i godnych za-
robków w nadchodz¹cym roku.

- To ¿yczenia powtarzaj¹c siê od lat -
podkreœla Ma³gorzata Grabowska,
przewodnicz¹ca "S" Ochrony Zdrowia
w Zawierciu. - Niestety o problemach
s³u¿by zdrowia znacznie wiêcej siê
mówi, ni¿ podejmuje dzia³añ. A bez roz-
wi¹zañ systemowych nie da siê wiêk-
szoœci z tych problemów rozwi¹zaæ.

Organizowana od lat zwi¹zkowa
wigilia ma charakter sk³adkowy - ka¿-
da z uczestniczek (³adniejsza po³owa
ludzkoœci zdecydowanie przy stole
przewa¿a³a) przynosi jedn¹ ze swoich
"firmowych" potraw. Nic zatem dziw-
nego, ¿e kulinarn¹ czêœæ spotkania
mo¿na tylko chwaliæ, a humory pod-
czas biesiady zawsze dopisuj¹.  (zaw)

26 lat temu
23 grudnia 1981 r. zakoñczy³ siê strajk w Hucie Katowice. Trwa³ od 13

grudnia. Od pocz¹tku na terenie huty dzia³a³ Komitet Strajkowy (przewodni-
czy³ mu Antoni Kusznier), bramy zak³adu zosta³y zabarykadowane.

Oddzia³y ZOMO i Wojska Polskiego wielokrotnie wchodzi³y na teren huty,
nigdy jednak nie odwa¿y³y siê na rozpoczêcie generalnej pacyfikacji. Hutni-
cy do obrony przygotowali m. in. ceg³y na suwnicach, kosy, butle tlenowe,
wê¿e z wod¹ pod wysokim ciœnieniem, a nawet rozlany olej.

Strajkuj¹cy wystosowali "Apel do spo³eczeñstwa miast Œl¹ska i Zag³êbia",
w którym ¿¹dano zwolnienia uwiêzionych i cofniêcia stanu wojennego. Kart¹
przetargow¹ w rozmowach z w³adzami sta³ siê tzw. wielki piec, którego wy-
gaszeniem, w razie ataku ZOMO, grozili protestuj¹cy. Wa¿n¹ rolê odgrywa³
drukowany w zak³adzie "Wolny Zwi¹zkowiec", w którym opublikowano
odezwê do Miêdzynarodowego Trybuna³u w Hadze, oskar¿aj¹c gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego wraz z WRON o bezprawne wprowadzenie stanu wojen-
nego, aresztowanie i mordowanie ludzi oraz "zerwanie wiêzi z demokratycz-
nymi pañstwami œwiata". Strajkuj¹cym pomagali mieszkañcy miasta, a w
hucie odbywa³y siê msze œwiête odprawiane m.in. przez ks. Józefa Debora,
robotnika huty.

Strajk zakoñczy³ siê 23 grudnia, kiedy to zak³ad opuœci³o ostatnich 3 tys.
protestuj¹cych. O godzinie 13 na teren zak³adu wjecha³y wozy bojowe WP i
oddzia³y ZOMO. Demolowano pomieszczenia i bito robotników. Ostatecz-
nie skazano na kary wiêzienia 21 osób, a 1400 robotników wyrzucono z pra-
cy z tzw. wilczymi biletami. Wielu wyjecha³o potem z Polski.

Oddzia³y ZOMO i WP wielokrotnie przewy¿sza³y strajkuj¹cych iloœci¹
ludzi i œrodkami technicznymi. W pacyfikacji uczestniczy³o 4250 funkcjona-
riuszy MO, blisko 2 tys. ¿o³nierzy, u¿yto w niej ok. 250 pojazdów i 3 œmi-
g³owce.

Msza w intencji Mirka
Miêdzyzak³adowa Komisja Zwi¹zkowa NSZZ "So-

lidarnoœæ" KWK "Bobrek-Centrum" informuje, ¿e 22
grudnia o godz. 18.00 w koœciele przy ul. Pu³askiego
w Bytomiu odprawiona zostanie Msza œw. w intencji
Miros³awa Karczmarzyka.

Milion Polek opuœci³o kraj
(www.onet.pl, 18 grudnia 2007 r.)

13 grudnia (Warszawa). Roz-
pocz¹³ siê proces w sprawie S³a-
womira M., który z dnia na dzieñ
zosta³ zwolniony z firmy ochrony
Ekotrade za dzia³alnoœæ zwi¹z-
kow¹. Jeœli proces zostanie wygra-
ny - mo¿e stanowiæ precedens, któ-
ry przyczyni siê do uzdrowienia
patologii na polskim rynku pracy
- stosowanie umów zleceñ zamiast
umów o pracê. Mo¿e zwróciæ tak-
¿e uwagê na problem dyskrymi-
nacji pracowników, którzy orga-
nizuj¹ siê w zwi¹zki zawodowe
oraz na ra¿¹ce naruszanie standar-
dów prawa pracy w firmach ochro-
niarskich. S³awomir przez rok pra-
cowa³ w Ekotrade, jednej z wio-
d¹cych firm ochroniarskich - for-
malnie na umowê zlecenie. Chcia³
za³o¿yæ "Solidarnoœæ" i walczyæ o
prawa pracownicze - umowy o
pracê, zniesienie nieuzasadnio-
nych kar, godne warunki pracy. Za
zorganizowanie spotkania zwi¹z-
kowego z dnia na dzieñ zosta³
zwolniony. PóŸniej, dziwnym tra-
fem, przez pó³ roku nie móg³ zna-
leŸæ pracy w bran¿y. - Sprawa S³a-
womira jest bardzo znamienna dla
ca³ej bran¿y ochrony. Ekotrade,
podobnie jak wiele innych firm
sektora, robi wszystko, ¿eby unie-
mo¿liwiæ pracownikom organizo-
wanie siê w zwi¹zki zawodowe.
Boj¹ siê przemyœlanej walki o pra-
wa pracownicze - uwa¿a Krzysz-
tof Zgoda z Dzia³u Rozwoju KK
NSZZ Solidarnoœæ.

***
13 grudnia (Lizbona) 27 pañstw
podpisa³o siê w Lizbonie pod trak-
tatem reformuj¹cym Uniê Euro-
pejsk¹. Jego integraln¹ czêœci¹
Karta Praw Podstawowych, która
jest gwarantem najwa¿niejszych
praw obywatelskich, ekonomicz-
nych i socjalnych obywateli Unii.
Na jej podstawie obywatele UE
bêd¹ mogli dochodziæ swoich
praw zarówno przed s¹dami unij-
nymi, jak i krajowymi. Tego pra-
wa nie bêd¹ mieli Brytyjczycy i
Polacy. Oba kraje przyjê³y proto-
kó³ o ograniczeniu stosowania
Karty. Polska do³¹czy³a do trakta-
tu jednostronn¹ deklaracjê, w któ-
rej podkreœli³a, i¿ "bior¹c pod uwa-
gê tradycje ruchu spo³ecznego
"Solidarnoœæ" i jego wa¿n¹ rolê w
walce o prawa socjalne i pracow-
nicze, Polska w pe³ni szanuje pra-
wa pracownicze i socjalne, a w
szczególnoœci te potwierdzone w
Karcie Praw Podstawowych".

***
16,17 grudnia (Gdañsk, Gdynia).
Na Wybrze¿u odby³y siê uroczy-
stoœci ku czci poleg³ych w grud-
niu 1970 r. - Drodzy bracia, któ-
rzy oddaliœcie swoje ¿ycie za Oj-
czyznê, my - dziêki waszej ofie-
rze - dzisiaj ¿yjemy w wolnej oj-
czyŸnie, suwerennym pañstwie,
próbuj¹cym znaleŸæ wspólny eu-
ropejski dom - powiedzia³ w
Gdañsku podczas kazania w cza-
sie rocznicowej mszy abp Tade-
usz Goc³owski. W uroczysto-
œciach w Gdyni uczestniczy³ pre-
zydent Lech Kaczyñski. - Ludzie,
którzy zginêli tutaj, (…) zginêli
dlatego, ¿e w grudniu 1970 r.
oœmielili siê upomnieæ o swoje pra-
wa, o prawa wtedy przede wszyst-
kim o charakterze ekonomicznym,
ale tak¿e o elementarne prawa do
godnoœci, o elementarne prawo do
poszanowania pracownika, o ele-
mentarne prawo do tego, aby pañ-
stwo nie narzuca³o z góry i przez
zaskoczenie obywatelom coraz to
nowych rozwi¹zañ - powiedzia³
prezydent.
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40 tys. górników ze wszystkich
kopalñ i zak³adów górniczych
Kompanii Wêglowej wziê³o
udzia³ w 24-godzinnym strajku
ostrzegawczym. Pracowa³y tyl-
ko kopalniane s³u¿by utrzymania
ruchu. Protest przebiega³ spokoj-
nie, za³ogi uczestniczy³y w ma-
sówkach.

Przypomnijmy: górnicza "Solidar-
noœæ" wraz z innymi centralami zwi¹z-
kowymi domagaj¹ siê podwy¿ek p³ac
o 6,9 proc. jeszcze w tym roku oraz
zwiêkszenia ekwiwalentu barbórkowe-
go ze 160 do 500 z³. Oczekuj¹ te¿, ¿e w
przysz³ym roku p³ace w Kompanii
wzrosn¹ o 14 proc. w stosunku do roku
bie¿¹cego.

Zarz¹d Kompanii szacuje, ¿e strajk
ostrzegawczy narazi³ firmê na 40 mln
z³ strat. Jeszcze w tym tygodniu miê-
dzyzwi¹zkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy podejmie decyzjê dotycz¹c¹
og³oszenia terminu rozpoczêcia strajku
generalnego w Kompanii Wêglowej.

***
- Jaka jest wola zarz¹du Kompani

Wêglowej w sprawie przyznania

pracownikom podwy¿ek p³ac?

Zbigniew Madej, rzecznik praso-
wy Kompanii Wêglowej - Wola jest
bardzo du¿a, ale mo¿liwoœci skromniej-
sze. Kilka miesiêcy temu zarz¹d firmy
wyszed³ z propozycj¹ 10 procentowej
podwy¿ki w 2008 roku i jest ona naj-
korzystniejsza w kilkuletniej historii
Kompanii. Tu¿ przed strajkiem zarz¹d
KW podniós³ j¹ jeszcze o 1 proc. i jed-
noczeœnie zadeklarowa³, ¿e po pierw-
szym pó³roczu bêdzie mo¿liwoœæ pro-
wadzenia dalszych rozmów na temat
podwy¿szenia wskaŸnika wzrostu wy-
nagrodzeñ. Je¿eli chcielibyœmy spe³niæ
¿¹dania zwi¹zkowców, to wtedy Kom-

pania ponios³aby straty wys. 117 mln
z³. Równoczeœnie narazilibyœmy siê na
utratê pomocy publicznej.
- A tymczasem zatrudnieni w ekstre-

malnych warunkach górnicy ka¿-

dego dnia nara¿aj¹ swoje ¿ycie i

zdrowie. Czy to nie powód do upo-

minania siê o wy¿sze wynagrodze-

nia?

Zarz¹d Kompanii nigdy nie twierdzi³
inaczej i uwa¿a, ¿e górnicy powinni za-
rabiaæ wiêcej. W tej kwestii nie ma
sprzecznoœci miêdzy zarz¹dem a zwi¹z-
kami zawodowymi. Tyle, ¿e Kompa-
nia wci¹¿ sp³aca zobowi¹zania przejê-
te po by³ych spó³kach wêglowych. Na
wiêcej nas po prostu nie staæ.
- Czy w obliczu œwi¹t nie jest mo¿li-

we wypracowanie rozs¹dnego

kompromisu?

By³bym szczêœliwy, gdyby tak siê sta-
³o. Bêdzie to mo¿liwe dopiero wtedy,
gdy siê porozumiemy, bo nie ma: my,
wy, oni. Przecie¿ wszyscy ¿yjemy w
jednej firmie. Przed laty dzia³acze "So-
lidarnoœci" powtarzali mi: rozpocz¹æ
strajk w górnictwie, to nie jest sztuka.
Problem w tym, jak go pomyœlnie za-
koñczyæ, by górnicy byli zadowoleni i
firma normalnie funkcjonowa³a.

Komentuje Dominik Kolorz,
przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Wêgla
Kamiennego NSZZ „S”:

- Rzecznik prasowy Kompanii wy-
powiedzia³ siê bardzo piêknie i wrêcz
jestem gotów zaproponowaæ mu, by za-
pisa³ siê do "Solidarnoœci". Wszystko
³adnie, bijcie siê w piersi i pracujcie, a
ja wam obiecam, ¿e bêdziecie mieli du-
chow¹ strawê. Tak mogê skomentowaæ
jego wypowiedŸ. Bzdur¹ jest obietnica
zarz¹du Kompanii dotycz¹ca 11-pro-
centowych podwy¿ek. Te 11 proc. nie
zosta³yby przeznaczone bezpoœrednio

Sekcja Krajowa Pracowników
Handlu NSZZ „Solidarnoœæ”
zwróci³a siê z apelem do praco-
dawców placówek handlowych
o zamkniêcie sklepów w Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia najpóŸniej o
godz. 15.00.

- Chcemy w ten sposób uszanowaæ
wiele tysiêcy pracowników handlu, któ-
rzy równie¿ maj¹ prawo do przygoto-
wania wieczerzy wigilijnej i spêdzenia
tego wyj¹tkowego wieczoru z rodzin¹ -
mówi Alfred Bujara, przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ "S" i podkreœla, ¿e a¿ 70 proc.
osób zatrudnionych w placówkach han-
dlowych to kobiety.

Bujara wyjaœnia, ¿e zamkniêcie skle-

pu o godz. 15.00 nie oznacza, ¿e zatrud-
niony w nim pracownik wyjdzie o tej
porze z pracy. - Trzeba pamiêtaæ, ¿e pra-
cownicy maj¹ jeszcze inne obowi¹zki np.
zdanie kasy, zabezpieczenie towaru i po-
sprz¹tanie sklepu. W zale¿noœci od ro-
dzaju placówki czynnoœci te mog¹ po-
trwaæ nawet 2 godziny - dodaje przewod-
nicz¹cy.

"Solidarnoœæ" zwraca siê równie¿ z
apelem do konsumentów o zrozumie-
nie pracowników handlu i nieodk³ada-
nie zakupów œwi¹tecznych na ostatni¹
chwilê.

- Z ca³ej Polski docieraj¹ do nas nie-
pokoj¹ce informacje dotycz¹ce nieprzy-
zwoitych godzin zamkniêcia placówek
handlowych w Wigiliê Bo¿ego Narodze-
nia - podkreœla Bujara.                    ak

Ju¿ od 1 stycznia 2008 r. pracow-
nicy reala,- otrzymaj¹ podwy¿ki
wynagrodzeñ.

12 grudnia - po trudnych negocjacjach
- zwi¹zkowcy podpisali korzystne po-
rozumienie z pracodawc¹. Minimalne
wynagrodzenie zasadnicze w tej sieci w
przysz³ym roku wyniesie 1326 z³ brutto.

- Wzrosn¹ stawki wynagrodzenia za-
sadniczego - mówi Gra¿yna Wyczyñ-
ska, przewodnicz¹ca Regionalnej Sek-
cji Pracowników Handlu NSZZ "S"
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego.

Pracownicy, którzy przepracowali
wiêcej ni¿ 4 lata, otrzymaj¹ 240 z³ brutto
podwy¿ki, pozostali 190 z³ brutto. Do
wyliczenia sta¿u pracy bêdzie mia³ za-
stosowanie art. 23' Kodeksu pracy. -
Dziêki temu zapisowi podwy¿ki otrzy-
maj¹ równie¿ pracownicy z d³ugoletnim
sta¿em przejêci z by³ego Geanta - wyja-
œnia Gra¿yna Wyczyñska.

Przewodnicz¹ca podkreœla, ¿e uda³o
siê osi¹gn¹æ wstêpne ustne porozumie-
nie w sprawie wprowadzenia dodatku
sta¿owego.

- Pracodawca zobowi¹za³ siê przyst¹-
piæ do rozmów na ten temat w przysz³ym
roku - dodaje Wyczyñska. Zdaniem
zwi¹zkowców wprowadzenie takiego
dodatku jest niezbêdne, by zatrzymaæ do-

œwiadczonych pracowników, którzy
bêd¹ siê czuli docenieni i zwi¹zani z
firm¹.

Gra¿yna Wyczyñska podkreœla, ¿e
porozumienie podpisane 12 grudnia na-
pawa zwi¹zkowców optymizmem. - Li-
czymy na elastyczn¹ i konstruktywn¹
postawê pracodawcy podczas dalszych
rozmów - dodaje.

Projekt zmian w systemie wynagra-
dzania zwi¹zkowcy przedstawili praco-
dawcy we wrzeœniu br. Do negocjacji
strony zasiad³y dopiero w paŸdzierniku.

ak

Regionalna Sekcja Pracowników
Handlu NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego dziêkuje przedsta-
wicielom Komisji Zak³adowych "S" z
obszaru dzia³ania Biura Terenowego w
Sosnowcu za czynne wsparcie manife-
stacji zorganizowanej w obronie praw
pracowników handlu. Protest, w którym
wziêli równie¿ udzia³ zwi¹zkowcy z nie-
mieckiego zwi¹zku Ver.di odby³ siê 10
grudnia w S³ubicach.

Szczególne dziêkujemy Komisjom
Zak³adowym "S" z Koksowni "Przy-
jaŸñ" w D¹browie Górniczej, PSS "Spo-
³em" w Sosnowcu, "Praktikera" w Cze-
ladzi, Huty Bankowej w D¹browie Gór-

niczej, Huty Buczek w Sosnowcu,
ZMUW w Sosnowcu, PKM w Sosnow-
cu, Spó³dzielni Mleczarskiej w Sosnow-
cu, Huty "Bêdzin" i kopalni "Juliusz" w
Sosnowcu.

Za zaanga¿owanie w organizacjê wy-
jazdu dziêkujemy kole¿ance Alicji
B³aszczyk, kieruj¹cej BT "S" w Sosnow-
cu, która jest nieoceniona w udzieleniu
wszelkiej pomocy i otwarta na ka¿dy apel
komisji. Dziêkujemy równie¿ wszystkim
zwi¹zkowcom, którzy wspierali nas du-
chowo.

Gra¿yna Wyczyñska
Przewodnicz¹ca Regionalnej Sekcji

Pracowników  Handlu NSZZ "S"

Pracownicy handlu

dziêkuj¹ za wsparcie

Podaruj pracownikom

handlu wieczór wigilijny
Porozumienie albo strajk

Korzystne porozumienie

p³acowe dla pracowników real,-

Stowarzyszenie Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego apelu-
je do parlamentarzystów o nie-
zmniejszanie bud¿etu Instytutu
Pamiêci Narodowej.

 W liœcie przes³anym do Sejmu i Se-
natu cz³onkowie Stowarzyszenia przy-
pominaj¹, ¿e w tym roku na IPN na³o-
¿ono dodatkowe obowi¹zki, w tym
m.in. powo³anie pionu lustracyjnego.
Ostrzegaj¹, ¿e ni¿szy bud¿et znacznie

Nie zmniejszaæ bud¿etu IPN!
te obowi¹zki utrudni, zw³aszcza, ¿e
konieczne s¹ te¿ inwestycje s³u¿¹ce
ochronie zbiorów IPN. "Ustawodaw-
ca, który te zobowi¹zania na IPN na³o-
¿y³, teraz ogranicza mo¿liwoœæ ich wy-
konania. Tym samym hamuje proces
odk³amywania powojennej historii Pol-
ski, przywracania prawdy i rozliczania
zbrodni dokonywanych na Polakach, w
tym tak¿e zbrodni komunistycznych" -
pisz¹ autorzy listu.

Cz³onkowie Stowarzyszenia oba-
wiaj¹ siê, ¿e parlamentarzyœci "mog¹

w rzeczywistoœci wprowadziæ rozwi¹-
zania zacieraj¹ce narodow¹ przesz³oœæ
dla przysz³ych pokoleñ". "Takie dzia-
³ania uwa¿amy za nierozs¹dne w wa-
runkach rozwijaj¹cego siê spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Œwiadczyæ one
mog¹ o braku m¹droœci i roztropnoœci
tych parlamentarzystów, którzy prze-
œwiadczeni o w³asnej nieomylnoœci
s¹dz¹, ¿e ustaw¹ sejmow¹ mo¿na za-
mazaæ z³o i uchroniæ zbrodniarzy przed
odpowiedzialnoœci¹" - podkreœlaj¹ re-
presjonowani.                                      wg

Ostatnie dyskusje zwi¹zkowców przed podpisaniem porozumienia

Górnicy z Jastrzêbskiej
te¿ chc¹ podwy¿ek

W dniu oddawania TSD do druku
w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej
trwa³o referendum strajkowe, w któ-
rym górnicy odpowiadali na pytanie:
Czy jesteœ za przeprowadzeniem ak-
cji strajkowej w sprawie wzrostu wy-
nagrodzeñ w 2007 roku?

Zarz¹d JSW nie przysta³ na ¿¹da-
nia zwi¹zkowców, którzy domagali
siê 11 proc. podwy¿ek p³ac dla ca³ej
za³ogi. W trakcie prowadzonych ne-
gocjacji strona zwi¹zkowa obni¿y³a
je do 9,5 proc. Bez efektu.

- Gdy ju¿ znane bêd¹ wyniki refe-
rendum, to wszystkie organizacje
zwi¹zkowe podejm¹ decyzjê doty-
cz¹c¹ formy akcji strajkowej - mówi
przewodnicz¹cy "S" w KWK "Jas-
Mos" Andrzej Ciok. - Prawdopo-
dobnie wstrzymamy wysy³kê wêgla,
co spowoduje 11-milionowe straty na
dobê. Nastroje wœród za³ogi s¹ bar-
dzo bojowe. - Walczymy nie tylko o
podwy¿ki, ale równie¿ o nowe przy-
jêcia do kopalñ JSW - dodaje prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" w KWK
"Zofiówka" Roman Brudziñski. -
W przeciwnym razie spó³ce w przy-
sz³oœci grozi parali¿.

na podwy¿ki. Pieni¹dze znowu roze-
sz³yby siê na wyp³aty nadgodzin, jubi-
latów, na wyrównanie cen wêgla depu-
tatowego itp. W ten sposób z 11 proc.
faktycznie na podwy¿ki zosta³oby 4

proc. Dlatego nie przystaliœmy na tê pro-
pozycjê. Poza tym, bezsensowne jest
mówienie, ¿e firmy na podwy¿ki nie
staæ. W takiej sytuacji powinien siê
zmieniæ zarz¹d Kompanii. W naszym
przekonaniu dobrze zarz¹dzana firma
spokojnie mo¿e spe³niæ nasze ¿¹dania.

B.G.

Strajkowa³y wszystkie kopalnie Kompanii Wêglowej.
Na zdjêciu protest w KWK „Knurów”

Miros³aw Szot,
przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci”
w KWK „Brzeszcze”:

- Pracuj¹cy w œcianie górnik zara-
bia œrednio 2200-2300 z³ netto. Na to
wynagrodzenie sk³adaj¹ siê równie¿
dniówki sobotnie. Nic wiêc dziwne-
go, ¿e górnicy przyjêli protest ze zro-
zumieniem. Strajk przebiega³ bardzo
spokojnie, by³ dobrze zorganizowa-
ny. Teraz zaczê³o siê wielkie oczeki-
wanie - co dalej? Determinacja wœród
górników jest ogromna. Oni dosko-
nale zdaj¹ sobie sprawê, ¿e te "ko-
rzystne" propozycje zarz¹du Kompa-
nii, to s¹ jedynie "chwilówki".
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W 26 lat po pacyfikacji kopal-
ni „Wujek” blisko tysi¹c osób
uczci³o pamiêæ 9 poleg³ych
wtedy górników. Uczestnicy
tamtych wydarzeñ i rodziny
zabitych zaapelowali o powo-
³anie trybuna³u sprawiedliwo-
œci, który os¹dzi³by twórców
stanu wojennego.

W apelu, odczytanym pod Pomni-
kiem-Krzy¿em przez rannego w

grudniu 1981 r. Stanis³awa P³atka,
jego sygnatariusze zwrócili siê do
ministra sprawiedliwoœci o powo-
³anie trybuna³u dla os¹dzenia spraw
stanu wojennego z grudnia 1981
roku. "Nie uda³o siê os¹dziæ spra-
wiedliwie winnych zbrodni pod ko-
palni¹ "Wujek" ze wzglêdu na za-
tarcie œladów. Ale nie chodzi o ma-
³ych wykonawców rozkazów, ale o
sprawców stanu wojennego. W
szczególnoœci nale¿y os¹dziæ gru-
pê genera³ów z Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego, która w ra-
mach zamachu stanu przejê³a w³a-
dzê, wprowadzi³a dekret o stanie
wojennym i sterroryzowa³a naród.
Wielu z nich dziœ nie poczuwa siê

do winy, ¿yje dostatnio i spokojnie"
- napisali autorzy apelu.

Rz¹d obiecuje wsparcie
W uroczystoœciach uczestniczy³

wicepremier Waldemar Pawlak.
Pod Pomnikiem-Krzy¿em odda³
czeœæ bohaterom z 1981 r. - Chwa³a
tym, którzy upomnieli siê o podsta-

wowe dla ka¿dego cz³owieka war-
toœci - wolnoœæ, godnoœæ, solidar-
noœæ. Mieli odwagê upominaæ siê o

te zasady, kiedy trzeba by³o za to
zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. 26 laty po
tym mottem staj¹ siê s³owa piosen-
ki Jacka Kaczmarskiego "Chroñ
mnie Panie od nienawiœci". Czy w
kraju Jana Paw³a II i "Solidarno-
œci" staæ nas na solidarnoœæ, o któ-
rej Jan Pawe³ II mówi³: "jeden z
drugim, a nie jeden przeciw drugie-

Lista odznaczonych

16 grudnia 2007 r.:
KRZY  ̄OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Krzysztof Zaniewski - dzia³acz "S" w kopalni Moszczenica, po wprowa-
dzeniu stanu wojennego internowany i skazany
W³adys³aw Molêcki (poœmiertnie) - wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S", wieloletni przewodnicz¹cy "S" w Hucie Katowice, dzia³acz spo-
³eczny i katolicki

KRZY  ̄KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Gra¿yna Zaremba - dzia³aczka podziemnej "S", redaktor gazetki "Wujek"
Marian Bernert - uczestnik wydarzeñ na "Wujku", podczas pacyfikacji
zatruty gazami
Ludwik Karmiñski - organizator pomocy dla rodzin i poszkodowanych w
czasie stanu wojennego
Jan Ludwiczak - pierwszy przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" na "Wujku",
internowany po wprowadzeniu stanu wojennego
Kazimierz Matyka (poœmiertnie) - przewodnicz¹cy Rady Pracowniczej,
internowany (po wydarzeniach), przewodnicz¹cy Komitetu realizacji filmu.
Tadeusz Matusiak - uczestnik wydarzeñ na "Wujku", podczas pacyfikacji
zatruty gazami
Jan Patalita - uczestnik wydarzeñ na "Wujku", podczas pacyfikacji zatruty
gazami
Mieczys³aw Pieronkiewicz - uczestnik wydarzeñ na "Wujku", internowa-
ny (po wydarzeniach)
W³odzimierz U³añski - cz³onek komitetu strajkowego, uczestnik wydarzeñ
na "Wujku", podczas pacyfikacji zatruty gazami
Stanis³aw Wysztygiel - dzia³acz podziemnej "S", redaktor gazetki "Wujek"
Zbigniew Kupisiewicz - pierwszy redaktor Wolnego Zwi¹zkowca, po sta-
nie wojennym skazany na 5,5 roku wiêzienia

Z£OTY KRZY  ̄ZAS£UGI
Eugeniusz Karasiñski - internowany, przewodnicz¹cy Stowarzynia Repre-
sjonowanych w Stanie Wojennym

Os¹dziæ twórców
mu"? - pyta³ Pawlak. - Czas który
up³yn¹³ od tamtych wydarzeñ, po-
zwala nam z wielk¹ pokor¹ uczest-
niczyæ w ¿yciu publicznym i zawo-
dowym, tak aby to traumatyczne
doœwiadczenia pozostawa³o w pa-
miêci, (…) aby tych b³êdów nigdy
nie pope³niaæ, aby nigdy nie zabra-
k³o woli do dialogu i odpowiedzial-
noœci. Dziœ dla ka¿dego znajdzie siê
przestrzeñ, jeœli oka¿e serce na po-
trzeby innych - apelowa³ wicepre-
mier.

Waldemar Pawlak zapowiedzia³
te¿, ¿e w najbli¿szym czasie rodzi-
ny zabitych otrzymaj¹ odszkodowa-
nia. - Czas pewne sprawy zakoñ-
czyæ tak, aby ci, którzy op³akiwali
œmieræ swoich najbli¿szych mieli
poczucie, ¿e Ojczyzna nie tylko
pamiêta, ale podaje pomocn¹ d³oñ,
wspiera i z tej historii wyprowadza
bardzo proste przes³anie - ¿e ci, któ-
rzy walczyli o wolnoœæ, godnoœæ,
solidarnoœæ, znajduj¹ miejsce w na-
szych sercach i w naszych dzia³a-
niach - oœwiadczy³ wicepremier w
wyst¹pieniu.

Ju¿ po zakoñczeniu uroczystoœci
mówi³ dziennikarzom, ¿e na temat

szybkiego wsparcia
dla rodzin górników
z "Wujka" rozma-
wia³ ju¿ z premie-
rem Tuskiem i wi-
cepremierem, sze-
fem MSWiA Grze-
gorzem Schetyn¹. -
Trzeba bêdzie zna-
leŸæ odpowiedni¹
œcie¿kê prawn¹. Tu
by³y deklaracje sk³a-
dane ju¿ wiele razy,
natomiast nie zre-
alizowano tego byæ
mo¿e w³aœnie ze
wzglêdu na prze-
szkody formalne, ale
to wszystko przej-
œcia, je¿eli bêdzie

dobra wola - zaznaczy³ wicepre-
mier.

Prezydencki list
i odznaczenia

W uroczystoœciach uczestniczy-
³a te¿ szefowa kancelarii prezyden-
ta Anna Fotyga, która odczyta³a list
Lecha Kaczyñskiego do uczestni-

"Solidarnoœæ" Huty
Katowice ufundowa³a
tablicê upamiêtniaj¹c¹
bohatersk¹ œmieræ 9
górników z "Wujka".
Tablica zawis³a na ko-
palnianym, murze, bli-
sko Pomnika-Krzy¿a.
Ods³onili j¹ wspólnie
szef "Solidarnoœci" w
Hucie Katowice Jerzy
Goiñski i Agnieszka
Gzik-Pawlak, córka
poleg³ego pod "Wuj-
kiem" Ryszarda Gzi-
ka, a poœwiêci³ arcybi-
skup Damian Zimoñ.

Obchody poprzedzi³a msza œw.
odprawiona w koœciele pw. Krzy-
¿a Œw. w Katowicach - Brynowie.
Metropolita Górnoœl¹ski abp Da-
mian Zimoñ mówi³ w homilii, ¿e
dziœ górnicy i inni robotnicy ¿yj¹
w poczuciu krzywdy i niezadowo-
lenia. - Czy maj¹ prawo w obecnej
sytuacji ¿¹daæ podwy¿ek? - pyta³.
Szukaj¹c odpowiedzi, przypomnia³
tragedie, które dotknê³y Œl¹sk w
ostatnich latach (tak ja ta w kopalni
"Halemba i na Miêdzynarodowych
Targach Katowickich), jak i kata-
strofê w kopalni "Kleofas" z koñca
XIX w., kiedy to zginê³o 104 gór-
ników. - Do tego ³añcuchu trudnych
wspomnieñ dopisujemy równie¿
pamiêæ o górnikach zastrzelonych
w 1981 r. Do nas nale¿y wype³nie-
nie ich testamentu. Wype³niæ ich te-
stament to znaczy zbudowaæ Ojczy-
znê, za jak¹ oni umarli - sprawie-
dliw¹, woln¹, dumn¹, uczciw¹ i so-
lidarn¹ -  apelowa³ arcybiskup. Pod-
kreœli³, ¿e w naszym regionie pamiêæ
o tych wydarzeniach nie zginie. -
Wybaczamy, ale pamiêtamy. Po to,
aby unikn¹æ z³owrogich zaniedbañ.

Rocznicowej Mszy œw. przewodniczy³ arcybiskup Damian Zimoñ

ków uroczystoœci. Prezydent pod-
kreœli³ w nim, ¿e wydarzenia w

"Wujku" s¹ jednym z najwa¿niej-
szych wydarzeñ w historii Œl¹ska. -

Minister Anna Fotyga odznacza Jana
Ludwiczaka - pierwszego przewodnicz¹cego

„Solidarnoœci" w KWK „Wujek”

Pragnê wyraziæ mój najg³êbszy sza-
cunek wobec mieszkañców tej zie-

mi, wobec wszystkich Œl¹zaków
(...) To tutaj najbardziej stanowczo

Wieniec od Zarz¹du Regionu - od lewej Bogdan Biœ,
Piotr Duda i Miros³aw Truchan

Odznaczeni przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego
tu¿ przed ceremoni¹ dekoracji
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Koncert zespo³u Lombard
„W ho³dzie Solidarnoœci -
drogi do wolnoœci”, który w
przededniu rocznicy pacyfi-
kacji odby³ siê Katowicach,
przypomnia³ mroczne czasy
stanu wojennego i PRL. Dla
starszych by³ okazj¹ do zadu-
my, dla m³odych - znakomit¹
lekcj¹ historii.

Zespó³ w pierwszej czêœci kon-
certu zagra³ najwiêksze przeboje z
pierwszej p³yty Œmieræ dyskotece!
Oprócz utworu tytu³owego, pu-
blicznoœæ zgromadzona w sali Gór-
noœl¹skiego Centrum Kultury us³y-
sza³a utwory Stan gotowoœci, Dia-
mentowa Kula, Taniec pingwina na
szkle i Droga Pani z TV. Oczywi-
œcie nie zabrak³o te¿ nagranych nie-
co póŸniej Szklanej Pogody i Prze-
¿yj to sam. Te dwa najwiêksze hity
Lombardu by³y te¿ póŸniej grane na
bis. Za ka¿dym razem wzbudza³y
szaleñstwo kilkusetosobowej pu-
blicznoœci, która nie zwa¿aj¹c na
swoje w wiêkszoœci wieczorowe (!)
stroje ko³ysa³a siê trzymaj¹c za ra-
miona, a co bardziej odwa¿ni "rock-
fani" wywijali nawet marynarkami.
Podobnie by³o te¿ przy nowszych
piosenkach zespo³u - Road to fre-
edom, I say stop czy Moja eduka-
cja.

Muzyka Lombardu "wspomaga-
na" by³a przez pokaz wideo wy-
œwietlany na trzech du¿ych telebi-
mach. Prezentowany materia³ za-

wiera³ sceny z pacyfikacji "Wujka",
solidarnoœciowych manifestacji,
fragmenty Dziennika Telewizyjne-
go. Nie zabrak³o te¿ humorystycz-
nych fragmentów, jak np. relacji o
brakach w zaopatrzeniu w papierki
lakmusowe.

Muzycy podczas koncertu nie
kryli swojej sympatii, a nawet fa-
scynacji "Solidarnoœci¹" i bohate-
rami tamtych czasów. - Ludziom,
którzy wtedy odwa¿yli siê przeciw-
stawiæ w³adzy, nale¿y siê od nas
wielki szacunek. To dziêki nim
mo¿emy dziœ podró¿owaæ, nie ma
cenzury, mamy wolnoœæ i demokra-
cjê - mówi³a wokalistka Lombardu
Marta Cugier.

- Te obrazy, s³owa i ta muzyka -
czu³em po prostu podczas koncertu

Muzyczna uczta

historii

Zadowolona publicznoœc, zadowolony lider Lombardu
Grzegorz Stró¿niak

takie same emocje jak wtedy. To nie-
samowite. Jednoczeœnie œwietnie siê
bawi³em. Dziêkujê za wspania³¹
ucztê - komentowa³ wystêp Stani-
s³aw P³atek, jeden z przywódców
strajku z 1981 roku. A Krzysztof
Pluszczyk, szef Spo³ecznego Ko-

mitetu Pamiêci Górników, wrêczy³
muzykom Lombardu figurkê œw.
Barbary i górnicze upominki.

Podczas koncertu zespó³ zareje-
strowa³ materia³, który zostanie wy-
dany w postaci DVD. Bêdzie do ku-
pienia ju¿ wiosn¹ przysz³ego roku.
Fragmenty koncertu s¹ ju¿ nato-
miast do obejrzenia na stronie in-
ternetowej Zarz¹du Regionu -
www.solidarnosc-kat.pl w zak³ad-
ce Relacje wideo.

Wojciech Gumu³ka

stanu wojennego

i najd³u¿ej w ca³ym kraju stawiano
opór - napisa³ prezydent w liœcie.
Przypomnia³ ¿e, w 1981 r. co czwar-
ty strajkuj¹cy zak³ad zlokalizowa-
ny by³ w woj. kato-
wickim. - Dziœ wy-
raŸniej jeszcze jawi
nam siê z³o i obraz
krzywd, które zamy-
kamy w okreœleniu
stan wojenny. Nikt,
poza samymi jego
sprawcami, nie ne-
guje faktu, ¿e skutki
tego st³umienia zry-
wu wolnoœciowego
"Solidarnoœci" by³y
dla polskiego spo³e-
czeñstwa drama-
tyczne.

Anna Fotyga wrê-
czy³a pod kopalni¹
odznaczenia pañ-
stwowe za zas³ugi w
dzia³alnoœci na rzecz
przemian demokratycznych w Pol-
sce. Dostali je m. in. górnicy ranni
podczas pacyfikacji oraz osoby, któ-

Rz¹d na uroczystoœciach reprezentowa³
wicepremier i minister gospodarki

Waldemar Pawlak

Œl¹ska m³odzie¿ wrêcza kwiaty rodzinom poleg³ych górników

re wspiera³y rodziny górników. Po-
œmiertnie Krzy¿em Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski odznaczo-
ny zosta³ zmar³y niedawno wice-

przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" W³adys³aw Molêcki. Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ Euge-

niusz Karasiñski - przewodnicz¹-
cy Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym, szef
Dzia³u Szkoleñ Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S".

Pamiêæ i zadoœæuczynienie
Przewodnicz¹cy Komisji Krajo-

wej Janusz Œniadek dziêkowa³ pod
Pomnikiem-Krzy¿em za "obecnoœæ
i pamiêæ". - Pamiêæ jest naszym
obowi¹zkiem. (…) "Solidarnoœæ" z
misji niesienia pamiêci nie zrezy-
gnuje. Jesteœmy do tego zobowi¹-
zani ofiar¹ krwi naszych przyjació³.
Po to, aby m³odzi Polacy mogli do-
ceniæ wolnoœæ i w razie potrzeby jej
broniæ. Narody, które trac¹ pamiêæ,
gin¹ - podkreœli³ Janusz Œniadek.

Przewodnicz¹cy KK zwróci³
uwagê, ¿e wci¹¿ nie zadoœæuczynio-
no ofiarom pacyfikacji. - Nadziejê
wzbudza w nas akt oskar¿enia skie-
rowany do s¹du przez katowicki In-
stytut Pamiêci Narodowej przeciw-
ko cz³onkom Rady Pañstwa, która
wprowadzi³a stan wojenny, o udzia³

- „Solidarnoœæ” z misji niesienia
pamiêci nie zrezygnuje. Jesteœmy

do tego zobowi¹zani ofiar¹ krwi naszych
przyjació³ - mówi³

pod pomnikiem Janusz Œniadek

w zwi¹zku przestêp-
czym.

Obchody zakoñ-
czy³o tradycyjne
spotkanie w Domu
Kultury KWK "Wu-
jek". Przewodnicz¹-
cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr
Duda, dziêkuj¹c za
udzia³ w obchodach,
podkreœli³, ¿e pod-
trzymywanie pamiê-
ci o ofiarach "Wuj-
ka" nie bêdzie mo¿-
liwe bez otwarcia siê
na m³odzie¿. - Temu
s³u¿¹ takie wydarze-
nia jak wydanie w
zesz³ym roku ko-
miksu o pacyfikacji
czy wczorajszy kon-
cert zespo³u Lom-
bard - powiedzia³
Piotr Duda.
Wojciech Gumu³ka
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Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Górnictwo poprzez specjalne
ustawy zobowi¹zane jest do
chronienia powierzchni.

Górnictwo wêgla kamiennego
d³ugo jeszcze stanowiæ bêdzie na
górnym Œl¹sku podstawow¹ ga³¹Ÿ
przemys³u. Wydobywanie" czarne-
go z³ota" - podstawowego wci¹¿ w
Polsce surowca energetycznego -
wi¹¿e siê jednak z wieloma uci¹¿-
liwoœciami dla œrodowiska.

Jedn¹ z najwa¿niejszych s¹ szko-
dy górnicze. Kopalnie na mocy
specjalnej ustawy zobowi¹zane s¹
do chronienia powierzchni i cho-
cia¿ kosztuje to niema³o, zak³ady
wydobywcze zobligowane s¹ do
usuwania skutków szkód, jakie
powoduje fedrowanie wêgla.

KWK "Krupiñski" z tego tytu³u
wyda³a w bie¿¹cym roku prawie 5
mln z³. Œrodki przeznaczone zosta-
³y nie tylko na remontowanie
uszkodzonych domów prywat-
nych, ale tak¿e na realizacjê znacz-
nie kosztowniejszych inwestycji.
Do najpowa¿niejszych zadañ nale-
¿a³a naprawa 2,5 km odcinka szla-
ku kolejowego relacji Pszczyna-
Rybnik. Prace rozpoczêto ju¿ w
2006 r. i kontynuowano je przez
ca³y rok bie¿¹cy. Kompleksowa
naprawa sieci, urz¹dzeñ sterowa-
nia ruchem kolejowym, przepu-
stów i przejazdów kosztowa³a po-
nad milion z³otych.

W 2007 roku kopalnia sfinanso-
wa³a równie¿ - ku wielkiej uldze

wiernych - remont koœcio³a para-
fialnego w Suszcu, pw. œw. Stani-
s³awa, Ta sakralna budowla na
pewno warta by³a uratowania:
œwi¹tyniê wybudowano w 1898 r.,
a konsekrowano w 1913 r. Wierni
i ksiê¿a z parafii z przera¿eniem
œledzili coraz silniej ujawniaj¹ce
siê w koœció³ku szkody górnicze
polegaj¹ce na pêkaniu sufitu, œcian
i posadzki. Na szczêœcie probosz-
czowi uda³o siê zawrzeæ umowê z
"Krupiñskim", na mocy której ko-
palnia zobowi¹za³a siê do remon-
tu œwi¹tyni. Prace naprawcze w
koœciele, mimo ¿e zakres remontu
by³ spory, wykonane zosta³y rekor-
dowo szybko - w czasie trzech i pó³
tygodnia. W tym okresie ksi¹dz
proboszcz wy³¹czy³ koœció³ z u¿yt-
kowania. Wierni uczestniczyli
wówczas w mszach œw. odprawia-
nych w kaplicy.

Prace remontowe mia³y trwaæ do
po³owy grudnia. Ekipy budowla-
ne narzuci³y sobie jednak takie
tempo, ¿e ju¿ w dzieñ œw. Barbary
górnicy mogli œwiêtowaæ w odno-
wionym koœciele.

Œwi¹tyniê nie tylko otynkowano,
dziêki czemu mo¿na siê by³o po-
zbyæ pêkniêæ na œcianach oraz su-
fitach, lecz tak¿e wzbogacono o
odnowion¹ posadzkê. Ze wspó³-
pracy z kopalni¹ zadowolone jest
duchowieñstwo i parafianie z ko-
œcio³a w Suszcu.

Kopalnia "Krupiñski" wiele za-
dañ zwi¹zanych z usuwaniem

Od 2008 r. obowi¹zywaæ bê-
dzie w naszym kraju wyma-
gany przez prawo unijne mi-
nimalny udzia³ biokomponen-
tów w paliwie.

Unia Europejska zmusza koncer-
ny paliwowe - pod groŸb¹ kary fi-
nansowej - do zakupu odnawial-
nych biokomponentów do paliw.
Pod naciskiem unijnym taki obo-
wi¹zek wprowadza siê równie¿ w
Polsce

W naszym kraju niewielu kie-
rowców jest zwolennikami nowe-
go prawa. Posiadacze wys³u¿onych
czterech kó³ek, nie chc¹ takiej do-
lewki, bo obawiaj¹ siê, ¿e zrujnuje
im ona silniki.

Fachowcy uspakajaj¹: wiele
wskazuje na to, ¿e producenci na
pocz¹tku zaopatrz¹ w biopaliwa
instytucje, a dopiero z wiosn¹
zwróc¹ siê do klientów indywidu-
alnych, chocia¿ rz¹d ustanowi³, ¿e
Narodowy Cel WskaŸnikowy ,
czyli minimalny udzia³ biokompo-
nentów w paliwie zacznie obowi¹-
zywaæ od stycznia 2008 roku.

Fachowcy s¹dz¹, ¿e w pierw-
szych miesi¹cach roku na stacjach
bêdzie sprzedawane paliwo z mi-
nimalnym dodatkiem lub nawet w
ogóle bez biokomponentów.

szkód górniczych ma ju¿ zaplano-
wanych na 2008 r.

W przysz³ym roku na ten cel pla-
nuje siê wydatki na sumê 5,1 mln
z³. Wspólnie z Przedsiêbiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Susz-
cu, kopalnia ma zamiar sfinanso-
waæ wymianê wodoci¹gu w rejo-
nie ulic: Zgoñskiej, Poprzecznej i
Królówki. Wodoci¹g na tym obsza-
rze powsta³ ponad æwieræ wieku
temu i obecnie wymaga ju¿ na-
praw. Przy okazji wykonane zo-
stan¹ prace profilaktyczne w
zwi¹zku z przewidywan¹ w tym
rejonie eksploatacj¹ górnicz¹. Sza-
cuje siê, ¿e oko³o 1 mln z³ trzeba
bêdzie zap³aciæ za remont kana³u
cieku Branickiego. To powa¿ne za-
danie inwestycyjne bêdzie realizo-
wane przez dwa kolejne lata.
Drug¹ powa¿n¹ inwestycj¹ bêdzie
kontynuowanie naprawy bocznicy
kolejowej oraz odwodnienia tere-
nu s¹siaduj¹cego z kopalni¹. W ra-
mach tego zadania przewiduje siê
udro¿nienie rowów melioracyj-
nych i przywrócenie drena¿y na
obszarze ok. 10 ha. Na bie¿¹co usu-
wane te¿ bêd¹ szkody górnicze w
prywatnych domach znajduj¹cych
siê na terenach, pod którymi KWK
"Krupiñski" prowadzi eksploata-
cjê.

„Krupiñski”

 naprawia szkody
Sk¹d wziê³a siê prognoza, ¿e

zim¹ w naszym kraju zabraknie
biopaliw? Otó¿ w naszym kraju
biodiesel jest wytwarzany z t³usz-
czów, np. oleju rzepakowego, a
bioetanol - z buraków. W paŸdzier-
niku spó³ka Lotos Biopaliwa, czy-
li w³aœciciel i operator nowo bu-
dowanej w Czechowicach - Dzie-
dzicach instalacji do przerobu
t³uszczów na paliwa, zawar³a z
firm¹ Komagra umowê na dosta-
wy surowego oleju rzepakowego.
Kontrakt wart 0,5 mld z³ zagwa-
rantuje dostawy podstawowego
surowca dla powstaj¹cej fabryki w
Czechowicach - Dziedzicach - ale
ta fabryka zostanie uruchomiona
dopiero wiosn¹ 2008 roku.

Producenci biopaliw nie oba-
wiaj¹ siê o zbyt. S¹ pewni, ¿e ich
produkt chêtnie bêd¹ tankowa³y
nie tylko instytucje i firmy. Uwa-
¿aj¹, ¿e posiadacze prywatnych aut
te¿ przekonaj¹ siê do paliw przy-
jaznych dla œrodowiska. Decydu-
j¹cym argumentem dla wielu klien-
tów bêdzie zapewne fakt, ¿e bêd¹
one tañsze od tradycyjnych, dziê-
ki majowej ustawie o podatku ak-
cyzowym, która zmniejszy³a akcy-
zê na 100-procentowe biopaliwa z
20 groszy - do 1 grosza na litrze.

Radni wielu miast z naszego
regionu przy³¹czaj¹ siê do
bojkotu jednorazówek na za-
kupy. Jednak wielu klientów
nie chce nawet s³yszeæ o ich
wycofaniu.

W naszym regionie radni w wie-
lu miastach opowiedzieli siê, id¹c
za przyk³adem £odzi, za wycofa-
niem plastikowych jednorazowych
toreb na zakupy ze sklepów osie-
dlowych i hipermarketów. Kwestiê
rozpatrywano na sesjach RM m.in.
w Tychach i w Zabrzu. Radni chc¹,
aby w jednorazówki mo¿na by³o
pakowaæ jedynie produkty sypkie
i wilgotne. Do innych towarów nie
wolno by³oby ich u¿ywaæ. Za z³a-
manie zakazu grozi³aby grzywna.
Klienci nie chc¹ jednak s³yszeæ o
ograniczeniu dostêpu do plastiko-
wych toreb. Argumentuj¹, ¿e œro-
dowisko na wprowadzeniu odpo-
wiedniej ustawy wiele nie zyska, a
ludziom zabrany zostanie komfort
zakupów. Argumenty radnych, ¿e
w Polsce foliowych torebek zu¿y-
wa siê 7 mld rocznie, przy czym
cienkie rozk³adaj¹ siê 100 lat, a
grubsze nawet cztery razy d³u¿ej,
nie trafiaj¹ do opornych klientów.
Oni wybieraj¹ wygodê zakupów i
nie chc¹ cofaæ siê do czasów sier-

miê¿nego socjalizmu, do czasów
kiedy klienci dostawali towar (je-
¿eli taki w ogóle by³!) do rêki i ni-
kogo nie obchodzi³o, jak go do-
nios¹ do domu.

Na spór o jednorazówki ró¿nie
zareagowa³y hipermarkety. Na ra-
zie z plastiku zrezygnowa³a IKEA,
która sprzedaje torby wielorazowe-
go u¿ytku oraz papierowe (po 10-
80 groszy - w zale¿noœci od roz-
miaru). "Tesco" oferuje torby z juty
po nieca³e 7 z³otych. Ich zalet¹ jest
to, i¿ bêdzie je mo¿na za darmo wy-
mieniæ, dlatego zyska³y miano "to-
reb na ca³e ¿ycie". Proponuje te¿
klientom przywi¹zanym do folió-
wek torby rozk³adaj¹ce siê po
dwóch latach. Mo¿na je kupiæ za
1,20-3,99 z³ w zale¿noœci od
kszta³tu i przeznaczenia. Grubsz¹,
wielorazowego u¿ytku, za 4,50 z³
mo¿na nabyæ w "Carrefourze".

Wojewodowie, do których nale-
¿a³oby ostatnie zdanie w rekla-
mówkowej wojnie s¹ podzieleni.
Niektórzy z nich decyduj¹ siê na
uchylenie decyzji rajców miej-
skich. Z zakazem ich u¿ywania
mo¿e byæ zreszt¹ problem, bo nie-
którzy prawnicy projekty stosow-
nych uchwa³y zaopiniowali nega-
tywnie. Zwracaj¹ oni uwagê, ¿e
promuj¹c ekologiczne zachowania

Kolumnê oprac.
El¿bieta Budzyñska

Kto boi siê

biopaliw?

nie mo¿na ingerowaæ w ¿ycie ludz-
kie.

Ostatnio pojawi³a siê jednak na-
dzieja, ¿e uda siê pogodziæ zwaœnio-
ne strony. W Zag³êbiu znalaz³ siê
producent, który zaproponowa³, ¿e
bêdzie wytwarza³ foliê na torby, któ-
ra sama w przyrodzie roz³o¿y siê jak
papier. Zak³ady Tworzyw Sztucz-
nych ERG Z¹bkowice, jako pierw-
sze w kraju, maj¹ zamiar przyst¹-
piæ do produkcji folii rozk³adaj¹-
cych siê w przyrodzie. Fazê testów
zakoñczono. Obecnie trwaj¹ przy-
gotowania do uruchomienia pro-
dukcji tworzywa na torebki biode-
graduj¹ce siê. Ze wzglêdu na wy-
¿sze koszty surowca i produkcji
"ekologiczna" folia bêdzie dro¿sza
ni¿ tradycyjna, czyli polietylenowa.
Przysz³y producent zapewnia jed-
nak, ¿e i tak nasz krajowy materia³
bêdzie tañszy, ni¿ sprowadzany z
zagranicy. Zaznacza te¿, ¿e w mia-
rê zwiêkszania produkcji folia bê-
dzie tania³a. Zawierciañski zak³ad
ma zamiar produkowaæ nie tylko
torby sklepowe na ¿ywnoœæ i arty-
ku³y przemys³owe. Worki wykona-
ne z materia³u przyjaznego œrodo-
wisku bêdzie mo¿na stosowaæ tak-
¿e do domowej segregacji odpadów.

Reklamówkowa wojna

Z interesuj¹c¹ inicjatyw¹ wy-
st¹pi³y ostatnio w³adze Ja-
worzna. Mieszkañcom miasta
zaoferowano drewno opa³o-
we po ni¿szej cenie.

Zdrowe, miejscowe lasy na tej
akcji nie ucierpi¹, bo surowiec po-
chodzi z ciêæ pielêgnacyjnych do-
konywanych w zasobach gmin-
nych. Na opa³ zosta³y m.in. wyko-
rzystane drzewa powalone przez
wichury i nawa³nice. Najs³abiej
uposa¿onym mieszkañcom opa³
zostanie przekazany bezp³atnie za
poœrednictwem Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

Miasto sprzedaje rocznie od 50
do 100 metrów szeœciennych drew-
na. Chêtni, którzy zg³osili siê do
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i
Rolnictwa, otrzymali œwiadectwo
pochodzenia surowca oraz rachu-
nek za zakupione drewno.

Za metr szeœcienny kupuj¹cy za-

p³ac¹  ok. 80 z³ Mieszkañcy kupuj¹
œrednio po ok. 1,5 m szeœc. drew-
na. W minionym roku gmina sprze-
da³a ok. 60 m szeœc. drewna za 4,6
tys. z³. W 2005 r. wartoœæ zakupio-
nego drewna by³a jeszcze wy¿sza
- przekroczy³a ponad 30 tys. z³.
Drewna by³o rekordowo du¿o po
wichurze, która przesz³a nad mia-
stem w listopadzie 2004 r. Lasy
gminne trzeba by³o wówczas wy-
czyœciæ z ogromnej masy powalo-
nego drewna. W zamian posadzo-
no 100 tys. sadzonek drzew.

W listopadzie ubieg³ego roku na
terenie Jaworzna przeprowadzono
wycinkê starego drzewostanu na
osiedlach. Drewno trafi³o m.in. do
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej, który wytypowa³ 34 rodzi-
ny s³abo uposa¿one. Udzielono im
pomocy, przyznaj¹c na zimê po
dwa metry szeœcienne bezp³atnego
opa³u.

Z korzyœci¹

dla mieszkañców

i œrodowiska
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Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 226, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe Biuro
Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/
499; Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeñstwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
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Harmonogram

szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2008 roku

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y
rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿y z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

O podwy¿kach dla pracowni-
ków bud¿etówki ostatecznie
rozstrzygnie ustawa bud¿eto-
wa na 2008 r.

Przed sejmow¹ debat¹ i g³osowa-
niami nasili³y siê naciski lobby kra-
jowego biznesu i niektórych œro-
dowisk finansowych ¿¹daj¹cych,
aby rz¹d PO-PSL nie ulega³ postu-
latom p³acowym zwi¹zków zawo-
dowych. Zdaniem tych lobby re-
alizacja postulatów bud¿etówki i
górników "uderzy w firmy prywat-
ne".

Wydaje siê, ¿e eksperci poszcze-
gólnych organizacji przedsiêbior-
ców zdecydowanie zapomnieli o
zasadach gospodarki wolnorynko-
wej. Jedn¹ z nich jest prawo popy-
tu i poda¿y. Wszyscy w
Polsce wiedz¹ i widz¹,
¿e nie tylko w Polsce,
ale w wiêkszoœci pañstw
UE poda¿ pracy spad³a,
a popyt znacznie wzrós³.
Skutki s¹ jasne - mamy
rynek pracownika, nie
rynek pracodawcy. Ze
wszystkimi konsekwen-
cjami rynkowymi. We-
d³ug informacji GUS w
ci¹gu trzech kwarta³ów
2007 r. wynagrodzenia
w gospodarce, g³ównie
w sektorze prywatnym, wzros³y o
oko³o 10 proc. przedsiêbiorcy mu-
sieli je podnosiæ, aby im wszyscy
pracownicy nie uciekli na Zachód.
Na zahamowanie tego procesu nie
ma co liczyæ, przeciwnie. Wpraw-
dzie premier Donald Tusk obieca³,
¿e stworzy polskiej emigracji za-
robkowej doskona³e warunki po-
wrotu, ale nigdy w historii nie zda-
rzy³o siê, aby taka emigracja po-
wraca³a do "starego kraju".

Pracodawcy niechêtni
podwy¿kom

Zreszt¹ na doskona³e warunki
powracaj¹cy nie maj¹ co specjal-
nie liczyæ - przecie¿ ekspertom od
makrogospodarki chodzi obecnie o
to, aby zahamowaæ podwy¿ki wy-
nagrodzeñ. Wiêc w kraju ewentu-
alnie powracaj¹cy znów bêdzie
zarabiaæ znacznie mniej ni¿ na Za-
chodzie. Jeden z doradców Krajo-
wej Izby Gospodarczej uzasadnia³
ten proces tak: sukces gospodarczy
Irlandii osi¹gniêto dziêki wielkim

Fata morgana

czyli druga Irlandia
wyrzeczeniom ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Jeœli w Polsce chcemy mieæ
drug¹ Irlandiê - to ludzie te¿ siê
musz¹ zgodziæ na takie wyrzecze-
nia. Czyli - nadal zaciskaæ pasa i
pracowaæ za pó³ darmo. Ale dla-
czego maj¹ siê zgodziæ, jeœli pierw-
sza Irlandia oferuje im standard
nieosi¹galny w kraju. Nie mówi¹c
o Wielkiej Brytanii, Szwecji, Nor-
wegii itd.

Nie mo¿na powstrzymaæ rynko-
wego procesu wybierania lepszej
pracy i p³acy, wiêc go³ym okiem
widaæ, ¿e Polacy i Polki emigruj¹
nadal. A pozostali w kraju naci-
skaj¹, aby wreszcie g³odowe wy-
nagrodzenia przybli¿yæ choæ czê-
œciowo do kosztów normalnego
¿ycia. Czy to siê ostatecznie uda

nauczycielom s³u¿bie zdrowia i
ca³ej bud¿etówce- zale¿y w³aœnie
od bud¿etu na 2008 r. A mo¿e byæ
trudno - bo przeciwko podwy¿kom
ostro protestuj¹  wszystkie znacz¹-
ce organizacje przedsiêbiorców
(pracodawców). Ich zdaniem sytu-
acja gospodarcza kraju znacznie siê
pogorszy, jeœli rz¹d nie bêdzie od-
porny na p³acowe naciski zwi¹z-
ków zawodowych. Zdaniem Jaro-
s³awa Janeckiego g³ównego eko-
nomisty grupy finansowej Societe
Generale "rz¹d  obiecuj¹c podwy¿-
ki w bud¿etówce musi mieæ na
uwadze ich wp³yw na ¿¹dania
wzrostu wynagrodzeñ w ca³ej go-
spodarce". Andrzej Malinowski

prezydent Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich (KPP) jest jeszcze
bardziej krytyczny: "Obecny sys-
tem wynagrodzeñ w bud¿etówce
jest z³y, nie motywuje do lepszej
pracy. W wielu obszarach sektora
publicznego jest ukryte bezrobo-
cie. Utrzymuje siê trzy etaty, gdy
wystarczy³by jeden. Potrzebny jest

rygorystyczny system  wyceny
wynagrodzeñ".  Jeden z czo³owych
ekspertów-ekonomistów Ryszard
Petru twierdzi, ¿e rz¹d obiecuj¹c
podwy¿ki dla nauczycieli i lekarzy
niebezpiecznie nakrêca spiralê
¿¹dañ pracowniczych bez stosow-
nych zabezpieczeñ. Jego zdaniem
"podwy¿ki dla nauczycieli s¹ mo¿-
liwe, jeœli zlikwidujemy Kartê Na-
uczyciela, co umo¿liwi du¿¹ reduk-
cjê etatów w oœwiacie".

Nadchodzi

„przyjazne pañstwo”

Gdy oddajemy do druku ten nu-
mer Tygodnika Œl¹sko-D¹brow-
skiego w Sejmie trwa w³aœnie de-
bata nad projektem bud¿etu. W
czwartek, 20 grudnia odbêdzie siê

g³osowanie nad tym pro-
jektem, wtedy zobaczy-
my, na ile koalicja PO-
PSL musia³a ust¹piæ na-
ciskom zorganizowa-
nych grup biznesowych,
a na ile dotrzyma³a obiet-
nicom zawartym w expo-
se premiera Donalda Tu-
ska. Na razie organizacje
przedsiêbiorców zapo-
wiadaj¹, ¿e jeœli rz¹d "nie
u³atwi" sytuacji bizneso-
wi  hamuj¹c z jednej stro-
ny emigracjê zarobkow¹

i naciski p³acowe zwi¹zków zawo-
dowych, trzeba szukaæ innych roz-
wi¹zañ. Jaros³aw Janecki zapo-
wiada, ¿e w sektorze prywatnym
"czeka nas zmiana generalna poli-
tyki p³acowej". Czyli  "rezygnacja
ze sta³ej pensji na rzecz systemu
prowizyjnego. Wtedy wzrost wy-
nagrodzeñ nie bêdzie zagra¿a³
op³acalnoœci, bo bêdzie bezpoœred-
nio uzale¿niony od du¿ego wzro-
stu wydajnoœci".  To oczywiœcie
wymaga du¿ych zmian w przepi-
sach i czasu, aby je zaprojektowaæ
i uchwaliæ. Byæ mo¿e jednak zaj-
mie siê takimi rozwi¹zaniami nowa
sejmowa komisja "przyjazne pañ-
stwo", kierowana przez pos³a PO
Janusza Palikota. Komisja ma
pracowaæ nad projektami ustaw
zasadniczo u³atwiaj¹cymi prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Tyle ¿e u³atwienia dla przedsiê-
biorców nie musz¹ byæ korzystne
dla pracowników. A bez nich cud
gospodarczy oka¿e siê fata mor-
gan¹.                        Teresa Wójcik
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Amerykañski producent czêœci
samochodowych Delphi Corpo-
ration znalaz³ siê na krawêdzi ban-
kructwa. Mo¿e to dotkn¹æ nawet
polskich pracowników tej firmy.

 Zarz¹d koncernu og³osi³ sprzeda¿
firm produkuj¹cych uk³ady kierowni-
cze. Ju¿ 20 grudnia w USA rozpoczn¹
siê procesy s¹dowe, które potrwaj¹ od
60 do 90 dni. Oznacza to, ¿e najpóŸniej
za trzy miesi¹ce za³oga tyskiej spó³ki
Delphi Polska Automotive Systems
pozna nowego w³aœciciela. Sprzedany
zostanie równie¿ zak³ad w Kroœnie, w
którym zatrudnionych jest ponad 2 tys.
pracowników.

- O problemach finansowych korpo-
racji i ewentualnej sprzeda¿y naszej fir-
my mówi siê ju¿ od d³u¿szego czasu.
Jednak informacje, które docieraj¹ do

za³ogi s¹ niepe³ne. Wci¹¿ nie wiemy,
na jakie gwarancje pracownicze mo¿e-
my liczyæ - mówi Grzegorz Zmuda -
przedstawiciel Tymczasowej Organiza-
cji Zwi¹zkowej NSZZ "S" w Delphi
Polska Automotive Systems w Tychach.

Grzegorz Zmuda dodaje, ¿e blisko
1000 pracowników jest zdezorientowa-
nych i obawia siê o swoj¹ przysz³oœæ.
Dlatego pod koniec listopada w spó³ce
zawi¹za³a siê "Solidarnoœæ". Do zwi¹z-
ku ju¿ zapisa³o siê 250 osób. Jak pod-
kreœla, to niepe³na informacja, ponie-

wa¿ jeszcze nie wszystkie deklaracje do-
tar³y do komisji.

- Chcemy podj¹æ dialog z praco-
dawc¹ i dowiedzieæ siê na jakich zasa-
dach zak³ad zostanie sprzedany - doda-
je Grzegorz Zmuda.

Mimo napiêtej sytuacji, prezes firmy
Javier Hernandes Gonzalez nie przyj-
muje do wiadomoœci faktu powstania
"S" i unika rozmów ze zwi¹zkowcami.
Nie zgodzi³ siê równie¿ na spotkanie z
udzia³em ekspertów Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci". - Wci¹¿ otrzymu-
jemy pisma podwa¿aj¹ce rejestracjê "S"
- mówi Zmuda. Jak na razie jedyn¹
drog¹ komunikacji ze zwi¹zkowcami i
pracownikami obran¹ przez prezesa z
Meksyku jest wywieszanie pism na ta-
blicy og³oszeñ.

- Te pisma s¹ zmanipulowane. Nie
pokazuj¹ ca³ej prawdy i wprowadzaj¹

chaos. To prezes oskar¿a zwi¹z-
kowców o brak woli spotkania -
mówi Robert Odyjas z Biura
Rozwoju Zwi¹zku Zarz¹du Re-
gionu.

Zwi¹zkowcy s¹ zaniepokoje-
ni postaw¹ kadry zarz¹dzaj¹cej,
które sprawia wra¿enie "jakby
nic z³ego siê nie dzia³o". - Roz-
poczêcie dialogu z zarz¹dem
powinno le¿eæ w interesie
wszystkich zatrudnionych. Gwa-
rancje s¹ potrzebne nie tylko pra-
cownikom produkcyjnym - do-
daje Robert Odyjas.

Grzegorz Zmuda przyznaje,
¿e sprzeda¿ zak³adu to najwa¿-
niejszy temat do rozmów z pre-
zesem. Nie brakuje równie¿ tych
codziennych zwi¹zanych z wa-
runkami pracy i p³acy. Ze wzglê-
du na niewysokie wynagrodze-

nia rotacja w firmie jest tak du¿a, ¿e za-
przestano wydawania odzie¿y roboczej.

- Z prezesem chcielibyœmy porozma-
wiaæ o dzia³alnoœci i rozwoju zwi¹zku
- dodaje przewodnicz¹cy.

Robert Odyjas podkreœla, ¿e prioryte-
tem dla nowej komisji jest równie¿ przy-
st¹pienie do Regionalnej Sekcji Przemy-
s³u Motoryzacyjnego NSZZ "S", by
mo¿liwe by³o prowadzenie negocjacji z
pracodawc¹ w taki sposób, jak robi¹ to
zwi¹zkowcy "S" z Fiata lub Opla.

Agnieszka Konieczny

W 26. rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego i pacyfikacji
kopalni „Wujek” oœwiatowa
„Solidarnoœæ” wyró¿ni³a m³o-
dych mi³oœników najnowszej
historii Polski.

- Bardzo siê cieszê, ¿e to w³aœnie w
Regionie Œl¹sko-D¹browskim, w re-
gionie, którym dosz³o do pacyfikacji
kopalni "Wujek" i niepotrzebnej œmier-
ci 9 górników mo¿emy goœciæ tak
wspania³¹ m³odzie¿ z ca³ego kraju.
Rol¹ pañstwa jest edukacja m³odzie-

¿y w zakresie najnowszej historii Pol-
ski, ale nasz Zwi¹zek równie¿ zamie-

rza nadrobiæ stracony czas - mówi³ szef
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotr Duda podczas uroczystoœci wrê-
czenia nagród laureatom ogólnopol-
skiego konkursu historyczno-literac-
kiego "Stan wojenny - represje wobec
spo³eczeñstwa polskiego w latach
1981-89.

Piotr Duda wskaza³, ¿e od ubieg³e-
go roku Œl¹sko-D¹browska "S" podej-
muje wiele przedsiêwziêæ edukacyj-
nych skierowanych do m³odzie¿y.
Wœród nich s¹ m.in. konkursy histo-
ryczne, publikacja komiksu o tragedii

w kopalni "Wujek", rocznicowe kon-
certy w wykonaniu popularnych mu-
zyków.

- Musimy przekazywaæ wam naj-
nowsz¹ historiê, bo gdy nas zabrak-
nie, na was spoczywaæ bêdzie obowi¹-
zek pielêgnowania pamiêci o tamtych
czasach i ich bohaterach - powiedzia³.

Obecny na uroczystoœci wojewoda
œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk podkre-
œli³, ¿e konkurs stanowi doskona³¹ oka-
zjê do refleksji na temat 1981 roku oraz
ludzi, którym zawdziêczamy, ¿e mo-
¿emy ¿yæ w wolnym i demokratycz-
nym kraju.

To w³aœnie im uczniowie X Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Ignacego Pa-
derewskiego w Katowicach zadedy-
kowali wystawiony tu¿ przed rozda-
niem nagród spektakl " Pokój z wido-
kiem na wojnê polsko-jaruzelsk¹" wg
scenariusza Feliksa Netza, opowiada-
j¹cy o pacyfikacji  kopalni "Wujek"

Beata Gajdziszewska

„Solidarnoœæ”

chce rozmawiaæ

Robert Odyjas i Grzegorz Zmuda
zapowiadaj¹, ¿e „Solidarnoœæ”

bêdzie konsekwentna w upominaniu
siê o gwarancje pracownicze

dla za³ogi Delphi

Uczniowie pielêgnuj¹ pamiêæ

Kontynuatorzy

rodzinnych tradycji

Anita Szkud³ak, laureatka I miej-
sca w ogólnopolskich elimina-
cjach konkursu wœród uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych:

- O moim udzia-
le w tym konkursie
zdecydowa³o za-
mi³owanie do naj-
nowszej historii
Polski. Mój dzia-
dek by³ dzia³aczem
"S". Za przynale¿noœæ do zwi¹zku
czterokrotnie straci³ pracê. Dlatego
temat represji jest mi bliski. Ju¿ rok
temat wziê³am udzia³ w II edycji
konkursu organizowanego przez
"S". Wtedy zajê³am II miejsce. Te-
raz w du¿ej mierze bazowa³am na
zdobytej wówczas wiedzy, ale
mimo wszystko, musia³am prze-
czytaæ jeszcze wiele lektur. By³am
niezwykle wstrz¹œniêta, gdy pozna-
wa³am fakty zwi¹zane ze œmierci¹
Grzegorza Przemyka. I nagroda
w tym konkursie by³a dla mnie
ogromnym zaskoczeniem. Dopie-
ro teraz dociera do mnie fakt, ¿e rze-
czywiœcie j¹ otrzyma³am.

Kamil Majcherek, laureat III
miejsca w ogólnopolskich elimina-
cjach konkursu i I miejsca w eli-
minacjach wojewódzkich wœród
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych:

- Do wystarto-
wania w konkursie
namówi³ mnie tato,
który by³ dzia³a-
czem "Solidarno-
œci". Chc¹c zdobyæ
solidn¹ wiedzê

musia³em przeczytaæ wiele ksi¹¿ek.
S³ucha³em równie¿ opowieœci
mamy, taty i dziadków. Wczeœniej
nie do koñca zdawa³em sobie spra-
wê z rozmiarów tragedii stanu wo-
jennego. Dopiero teraz uœwiadomi-
³em sobie jak trudne by³o wtedy
¿ycie. Nagrodê przyj¹³em z
ogromn¹ satysfakcj¹. S¹dzê, ¿e bê-
dzie ona równie¿ powodem do
dumy dla mojego taty. W pewnym
sensie, czujê siê w tej chwili konty-
nuatorem rodzinnych tradycji.

Wyniki konkursu
„Stan wojenny - represje
wobec spo³eczeñstwa pol-
skiego w latach 1981-1989”

Szko³y gimnazjalne:
I miejsce - Emil Derda, Gimna-
zjum nr 18 w Lublinie
II miejsce - Karol Kajetan Go-
dlewski - Publiczne Gimnazjum nr
9 w Bia³ymstoku
III miejsce - Marta Byra - Zespó³
Szkó³ Publicznych w Posadzie Gór-
nej

Szko³y ponadgimnazjalne:
I miejsce - Anita Szkur³at - I LO
w Koñskich
II miejsce -  £ukasz Tarasow - IV
LO w Olkuszu
III miejsce - Kamil Majcherek -
II LO w Wodzis³awiu Œl¹skim

Laureaci konkursu z województwa œl¹skiego wraz z Piotrem
Dud¹ i przewodnicz¹cym SKO NSZZ „S” Stefanem Kubowiczem


